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Son illər AXC haqqında
dəyərli filmlər yaradılıb

Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2018-ci il
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan olunmuşdur.
Bu münasibətlə həm ölkədə, həm də xaricdə silsilə
tədbirlər keçirilmişdir. Bakı Media Mərkəzi də
Azərbaycanın bu şanlı tarixinə töhfə vermək məqsədilə
“Son iclas” bədii-sənədli filmini ərsəyə gətirmişdir. Film
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin keşməkeşli tarixinin
son günlərinə işıq salır və hökumətin öz son qərarını
hansı çətin şəraitdə verdiyini əks etdirir.
Ekran əsərində AXC qurucularının müstəqilliyimizin düşmənlərinə–
istər işğalçı ordu, istərsə də bu
ordunun daxili havadarlarına
qarşı son anadək apardıqları qeyribərabər və ümidsiz, lakin dönməz
və qətiyyətli mübarizəsi əks olunur.
Bu mübarizə faciə ilə başa çatsa da,
onun Azərbaycanın istiqlal tarixinin
şərəfli bir səhifəsi olduğu vurğulanır.
Filmdə, həmçinin Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin şərəfli tarixi və
faciəli taleyi ön plana çəkilir.
2016-cı ildə çəkilmiş “Əbədi
ezamiyyət” sənədli-bədii filmı isə
AXC xadimlərinin fəaliyyətinə
həsr olunmuşdur. Film 1919-cu
ilin yanvarında Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin parlament sədri
Əlimərdan bəy Topçubaşovun
rəhbərliyi ilə Paris Sülh Konfransına
ezam edilən nümayəndə heyətinin
taleyindən bəhs edir. Yaradıcı
heyət filmin hazırlanması üçün
ilyarım müddətində Bakı, Tbilisi,
Moskva, Sankt-Peterburq və Paris
şəhərlərindəki arxivlərdə araşdırmalar aparıb, bu şəhərlərdə video
və fotoçəkilişlər edib, Fransada
Azərbaycan mühacirəti ilə bağlı
tədqiqat aparan alimlərlə görüşləri
və söhbətləri lentə alıb.
Filmin hazırlanması zamanı Fransa Ali İctimai Tədqiqatlar

Məktəbinin Rusiya, Şərqi Avropa və
Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin
Arxivində, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Siyasi Sənədlər Arxivində, Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin Arxivində,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Arxivində, S.Mümtaz adına Dövlət
Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində,
Dövlət Kino-Foto Sənədləri
Arxivində, Dövlət Film Fondunda
saxlanılan sənəd və materiallardan
istifadə edilmişdir.
Bu ekran əsəri 1993-cü ilin
dekabrında ümummilli lider Heydər
Əliyevin müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi Fransaya ilk rəsmi səfəri zamanı Paris yaxınlığındakı Sen-Klu qəbiristanlığına
gedərək, Paris Sülh Konfransının
iştirakçısı olmuş Əlimərdan bəy Topçubaşovun və Ceyhun Hacıbəylinin
qərib məzarlarının ziyarəti ilə
yekunlaşır.
Filmdə Molla Pənah Vaqifin,
Məhəmməd Hadinin, Almas İldırımın, Əhməd Cavadın və Səməd
Vurğunun şeirlərindən parçalar
səsləndirilmişdir.
Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinə həsr olunmuş,
“Veysəloğlu” Şirkətlər qrupunun
maliyyə dəstəyi və təşəbbüsü ilə
ərsəyə gələn “Cümhuriyyətin 9

şəkli” bədii-sənədli filmində baş rolu
Azərbaycan Respublikasının Xalq
artisti Rasim Balayev ifa edib.
Filmin ssenari müəllifi bir insanın
taleyində cümhuriyyət dövrünün
oynadığı rolu təsvir etməyə çalışıb. Burada Azərbaycan kinosunda ilk dəfə olaraq rəngkarlıq
nümunələrinin canlanmasından
istifadə edilib. Bu şəkillər vasitəsilə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
doqquz fərqli sahədə əldə etdiyi
uğurlar təsvir edilir. Baş vermiş tarixi
hadisələrə bədii qəhrəmanların
vasitəsilə şərhlər verilir.
Film baba ilə nəvənin timsalında iki müxtəlif baxış bucağının, iki nəslin Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinə olan oxşar
münasibətidir. Hər iki nəsil öz
tarixinə hörmət edir, baş verən
hadisələri yüksək dəyərləndirir.
Yalnız belə bir ideoloji mühit Vətənə
bağlı əsgər yetişdirə bilər.

AXC-nin 100 illik yubileyinə həsr
olunmuş “Birinci dubldan” sənədli
filminin əsasında mühüm faktlar
dayanır. Filmin rejissoru Oleq Şommer müsahibələrinin birində bildirib
ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
üzük qaşı kimi hər tərəfdən düşmən
əhatəsində idi. Lakin buna baxmayaraq, hökumət xaricə təhsil almağa
102 tələbə göndərib ki, onlar bilik
qazanaraq, Vətənə qayıdıb doğma ölkədə tətbiq etsinlər. Məgər
ölkənin başqa qayğıları, başqa işləri
yox idi? Əlbəttə, var idi. Lakin elə
o zaman da dövlət bu gün olduğu
kimi gələcək haqqında düşünürdü.
Beləliklə, ənənə, nəsillər arasında
əlaqələr davam edir.
Oleq Şommer müasir
Azərbaycanda dövlət proqramı
əsasında xaricdə uğurla təhsil alan
tələbələrin də filmdə əks olunduğunu diqqətə çatdırıb. Vurğulayıb ki,
AXC dövründə xaricə təhsil almağa

getmiş gənclərin çox çətin taleyi
olub. Onlar geri qayıda bilmədilər,
çünki ölkə artıq müstəqil deyildi,
Xalq Cümhuriyyəti daha yox idi.
Gənclərin çoxu xaricdə qaldı. Rejissor deyib ki, filmdə bizim başlıca
vəzifəmiz zamanların əlaqəsini
göstərməkdir. Məsələn, 1918-ci ilin
mart ayı və 1990-cı ilin yanvar ayı.
Bizim üçün vacib olan əsas məsələ
ölkənin taleyini, ilk növbədə, insanların taleyi vasitəsilə vermək idi.
Tarixi faktlar və araşdırmalar
əsasında çəkilmiş ekran əsərində
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə xaricdə təhsil almağa
göndərilən 102 gəncin taleyindən,
1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini bərpa etməsindən,
ümummilli lider Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışı ilə əldə olunan
nailiyyətlərdən, xalq və dövlət
maraqlarının hər şeydən üstün
tutulmasından, gənclərin təhsilinə,
o cümlədən xaricdə təhsil almasına dövlət siyasəti səviyyəsində
göstərilən diqqətdən bəhs edilir.
“Əsas odur ki, doğru istiqamət
müəyyən edilsin”, – deyən müəllif
filmin süjet xəttini Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
Azərbaycanın qüdrətinin daha da
artırılması və insanların rifahının
sürətli yüksəliş yolu tutulması fikri ilə
tamamlayıb.

Hazırladı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Bu il mayın 29-da ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Cəlilabad
şəhərində möhtəşəm “Çiyələk Festivalı” keçiriləcəkdir.
Festival saat 12.00-da rayon mərkəzindəki Heydər Əliyev
Seyrəngahında başlanacaqdır.
Maraqlanan hər kəs festivalda iştirak edə bilər.
Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti

Ermənistanın sülh danışıqlarına
konstruktiv yanaşma nümayiş etdirməlidir
İnamla deyə bilərik ki, Avropa
İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Mişelin Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevlə təkbətək görüşü, sonra isə
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə üçtərəfli görüş
daha konstruktiv olması ilə yadda
qaldı. Azərbaycanın dövlət başçısı ölkəmizin “danışıqlar menyusu”
üçün irəli sürdüyü məlum beş baza
prinsipinin beynəlxalq hüquqa
əsaslandığını orada bir daha diqqətə
çatdırdı. Brüssel səfərinin ertəsi günü
sərhədlərin delimitasiya üzrə milli
komissiyanın yaradılması haqqında
Prezident sərəncamının imzalanması
Azərbaycanın danışıqları reallaşdırmaq əzminin güclü olduğunu sübut
etdi. Yeri gəlmişkən, Paşinyan da
həmin gün müvafiq komissiyanın
yaradılmasını rəsmən təsdiqlədi. Artıq
həmin komissiyaların ilk görüşü də baş
tutub. Bütün bunlar barışıq amalının
daha da ciddiləşməsi anlamına gəlir.
Mübaliğəsiz demək olar ki,
möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin yrütdüyü uğurlu diplomatiya, sülhpərvər xarici siyasət xətti
Azərbaycanın üstün mövqeyini
şərtləndirən başlıca amildir. Dövlət
başçımız artıq tarixə çevrilmiş Qarabağ münaqişəsindən sonrakı reallıqlara toxunaraq dəfələrlə diqqətə çardırıb ki, biz Ermənistanla sülh sazişi

Vətən müharibəsinin böyük
tarixi Qələbəmizlə başa çatması
Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar
yaratmaqla bərabər, Azərbaycanın
bölgədə və dünyada mövqelərini
daha da möhkəmləndirib. Bir
neçə gün öncə Avropanın siyasət
paytaxtı Brüsseldə keçirilmiş
növbəti üçtərəfli danışıqlar
da göstərdi ki, qitənin ali
qurumu olan Avropa İttifaqı səviyyəsində ölkəmizlə lazımınca
hesablaşırlar. Ermənistanla münasibətlərin normallaşması
üzrə bu formatda görüşlər məhz Azərbaycanın irəli sürdüyü
konsepsiyaya söykənir.
imzalamağa hazırıq. Münasibətləri
normallaşdırmaq, düşmənçilik
səhifəsini çevirmək istəyirik. Brüssel,
Moskva və Soçi görüşlərində əldə
edilən razılaşmalara səmimi yanaşırıq. Bu gün qarşı tərəfin də sülhyaratma proseslərinə münasibətində
müsbət meylin duyulması nikbinliyə
əsas verir.
Sayca üçüncü Brüssel görüşü
bir daha göstərdi ki, Avropa İttifaqı
həqiqətən yekun sülh razılaşmasına nail olmaqda qərarlıdır. Bu isə
özlüyündə təqdirəlayiq haldır. Avropa da istəyir ki, tezliklə sərhədlər

dəqiqləşdirilsin, nəqliyyat dəhlizləri
açılsın, bölgədə möhkəm sülh və rifah
bərqərar edilsin. Heç də az prinsipial
olmayan məqam bundan ibarətdir
ki, Şarl Mişelin yekun bəyanatında
sərhəd delimitasiyası, kommunikasıyaların açılıması, sülh müqaviləsinin
hazırlanması kimi öncül məsələlərlə
bərabər, Qarabağdakı etnik erməni
əhalisinin hüquq və təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi gərəkliyi də vurğulanıb. Bu isə ona işarədir ki, artıq
Ermənistan rəhbərliyi də qondarma
DQR qurumunun statusu məsələsinin
aktuallığını itirməsi ilə barışıb.

Birmənalı olaraq, bu, daha müzakirə
mövzusu deyil.
Yəqin ki, yaxın vaxtlarda iki
ölkənin rəhbərləri yenidən Moskvada görüşəcəklər. Buna görə də
indi əsas səylər məhz Azərbaycanla
Ermənistan arasında birbaşa,
ikitərəfli təmaslara daha çox üstünlük verilməsinə, danışıqların
Brüssel və Moskva formatları arasında uyğunluq əlamətlərinin tapılıb
gerçəkləşdirilməsinə yönəldilməlidir.
Elə etməliyik ki, daha kimsə nədənsə
qısqanaraq “əyləci basmaq” fikrinə
düşməsin. Subyektiv arqumentlər
ziddiyyət yaratmasın, əksinə, konsepsiyalar bir-birini tamamlasın və real
əməli nəticələr əldə oluna bilsin.
Sülh danışıqları prosesində
Azərbaycanın mövqeyi aydın və
qətidir. Görünən budur ki, Ermənistan
tərəfi də tərəddüdlərə son qoyaraq,
tədricən daha konstruktiv yanaşma
nümayiş etdirir. Buna görə də ötən
əsrdən miras qalmış qarşıdurmanın,
nəhayət, birdəfəlik başa çatacağına
və Cənubi Qafqaz ölkələri arasında məhz etimada əsaslanan dinc
yanaşı yaşamaq prinsipinin hakim
kəsiləcəyinə ümid edirik.

Hərbi Prokurorluq: Daxili Qoşunların hərbi qulluqçusunun Ağdamda mina
partlayışı nəticəsində xəsarətlər alması ilə bağlı araşdırma davam etdirilir
Mayın 27-də Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının hərbi
qulluqçusu, əsgər Ömərov Seyidağa Mirzağa oğlunun həmin gün Ağdam
rayonu ərazisində mina partlayışı nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən
xəsarətləri alması barədə Ağdam Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil
olub.

Hərbi Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
daxil olmuş məlumat əsasında Ağdam

Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları
tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən

predmetlər maddi sübut kimi götürülüb,
izahatlar alınıb, müvafiq ekspertizalar
təyin olunub və digər zəruri hərəkətlər
yerinə yetirilib.
Hazırda Ağdam Hərbi Prokurorluğunda araşdırma davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün
tədbirlərin görülməsi, o cümlədən fakta
hüquqi qiymət verilməsi təmin ediləcək.

AZAL aviaşirkəti IOSA təhlükəsizlik
auditini yenidən uğurla keçib
“Azərbaycan Hava Yolları” aviaşirkəti növbəti dəfə Beynəlxalq
Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının (IATA) IOSA standartına
uyğunluğu üzrə audit yoxlaması prosedurunu uğurla keçib.
IOSA (IATA Operational Safety
Audit) istismar təhlükəsizliyinin auditi Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısının
(AZAL) mülki aviasiyada ciddi beynəlxalq
təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən
etibarlı aviaşirkət kimi qəbul edilməsi üçün
mühüm amildir.
"IATA-nın auditini növbəti dəfə uğurla keçən "Azərbaycan Hava Yolları"
aviaşirkəti iş təcrübəsinin və keyfiyyətinin
yüksək səviyyədə olduğunu bir daha
təsdiqləyib. Bu yoxlama göstərdi ki,
AZAL-da təhlükəsizlik məsələsi həmişə
ən prioritet vəzifələr sırasında olub və ol-

maqdadır. Aviaşirkətin daxili və beynəlxalq
reyslərində uçuşların təhlükəsizliyi standartları bütün beynəlxalq tələblərə cavab
verir", – deyə AZAL-ın prezidenti Cahangir
Əsgərov bildirib.
"Azərbaycan Hava Yolları" aviaşirkəti
1993-cü ildən IATA-nın üzvüdür.
"Azərbaycan Hava Yolları"nın mətbuat
xidməti bildirir ki, IOSA (IATA-nın İstismar
təhlükəsizliyinin auditi proqramı) bir neçə
bölmə üzrə strukturlaşdırılan yüzlərlə
mütləq standart və tövsiyə olunan prosedurlardır. Aviaşirkət audit zamanı bu
standartlara və tövsiyə olunan prose-

durlara cavab verdiyini təsdiq etməlidir.
Təhlükəsizliyin təhlili təkcə aviaşirkətin
istehsal fəaliyyətinin deyil, həm də onun
təşkilati strukturunun qiymətləndirilməsini
nəzərdə tutur. İnsan amilinin təsiri
nəticəsində risklərin minimallaşdırılması sistemi və düzəlişlərin vaxtında
təmin edilməsinə imkan verən əks-əlaqə
sistemi nəzərdə tutulub. Aviaşirkətin hər
bir əməkdaşının hərəkətləri ən xırda
təfərrüatına kimi qeyd edilib ki, bu da
uçuşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
texnologiyası haqqında danışmağa imkan
verir.

“Xalq qəzeti”

Seyfəddin ƏLİYEV,
politoloq, YAP Masallı rayon
təşkilatının sədri

kimi mənşəyi türk xalqları, o cümlədən
Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində qədimdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil
Azərbaycanın dövlət himni haqqında demişdir: “Azərbaycanın gözəl himni var... Bunun
müəllifi bizim böyük bəstəkarımız Üzeyir
Hacıbəylidir. Himnimizin sözlərini böyük
şairimiz Əhməd Cavad yazıb. Onun musiqisi
də çox gözəldir, sözləri də çox mənalıdır,
gözəldir”. Dövlət himni dövlətçiliyimizin
əsas atributu olub, milli birliyimizin –
azərbaycançılığımızın müqəddəs rəmzidir.

“Azərbaycan Dövlət Himninin qəbul
olunmasının 30 illiyi” virtual sərgisi
1992-ci il mayın 27-də parlament
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət
himni haqqında” Qanun qəbul etdi.
Qanuna əsasən, 1919-cu ildə böyük
bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli və şair
Əhməd Cavad tərəfindən tərtib edilmiş
“Azərbaycan marşı” Azərbaycan
Respublikasının Dövlət himni kimi
təsdiq edildi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti
tərəfindən digər dövlətçilik atributları ilə yanaşı, dövlət himnimizin yaradılması sahəsində
də müəyyən addımlar atılmış, qərarlar qəbul
edilmişdi. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin layihəsi 1919-1920-ci
illərdə hazırlanmışsa da, o dövrün tarixi-siyasi hadisələri onun qanunvericilik səviyyəsində
qəbuluna imkan verməmişdir.
Himnin dövlətçilik və istiqlal simvolu

Dövlət himni müstəqilliyin musiqi və sözlə
ifadə edilən müqəddəs simvolu, rəmzi, atributu olaraq milli və dövlət bayramlarında, tarixi
günlərdə, rəsmi mərasimlərdə, beynəlxalq
tədbirlərdə, təhsil müəssisələrində və mövcud qanunvericiliklə müəyyən edilən digər
hallarda həmişə ayaqüstə, böyük coşqu ilə,
milli qürurla oxunur və dinlənilir.
Azərbaycan Dövlət Himninin qəbul olunmasının 30 illiyi münasibətilə M.F.Axundzadə
adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının
əməkdaşları tərəfindən eyniadlı virtual sərgi
hazırlanıb. Virtual sərgidə Azərbaycan himni
haqqında rəsmi sənədlər, fotolar, dövlət
rəmzləri haqqında kitablar, eləcə də dövri
mətbuat səhifələrində dərc olunan məqalələr
əks olunur.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Xalq qəzeti .- 2022.- 28 may.- S.18.

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
aşağıda qeyd olunan vakant vəzifələri
tutmaq üçün müsabiqə elan edir
Kafedralar üzrə dosent vəzifəsini tutmaq
üçün:
1. Turizm biznesi kafedrası üzrə – 1 yer
2. İctimai fənlər kafedrası üzrə – 2 yer
3.Dillər kafedrası üzrə –1 yer
4. Mehmanxana və restoran biznesi kafedrası
üzrə -2 yer
5. Beynəlxalq münasibətlər kafedrası üzrə – 3
yer
6. Nəqliyyat, informasiya, kommunikasiya texnologiyları və təbiət elmləri kafedrası üzrə -3 yer
Kafedralar üzrə baş müəllim vəzifəsini tutmaq
üçün:
1. Turizm biznesi kafedrası üzrə – 4 yer
2. İctimai fənlər kafedrası üzrə – 3 yer
3. Dillər kafedrası üzrə – 5 yer
4. Mehmanxana və restoran biznesi kafedrası
üzrə -2 yer
5. Beynəlxalq münasibətlər kafedrası üzrə – 2
yer

6. Nəqliyyat, informasiya, kommunikasiya texnologiyları və təbiət elmləri kafedrası üzrə -1yer
7. Menecment kafedrası üzrə – 4 yer
8. İqtisadiyyat kafedrası üzrə – 2 yer
Qeyd- Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər
bu elan qəzetdə dərc olunan gündən bir ay
müddətində təqdim edilməlidir. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər (ATMU-da işləyən şəxslər ərizə ilə
birlikdə yalnız elmi və elmi-metodiki işlərinin sihahısını təqdim etməlidirlər):
1. Rektorun adına ərizə.
2. Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi.
3. Tərcümeyi-hal.
4. Ali təhsil haqqında diplomun surəti.
5. Elmi dərəcə haqqında diplomun surəti
6. Elmi ad haqqında diplomun surəti
7. Elmi və elmi metodiki işlərin siyahısı
Telefon: 5644233, daxili nömrə 115.
Ünvan: Bakı şəhəri, Koroğlu Rəhimov küçəsi
822/23.

